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مربی آموزشی غیر هیئت علمی

مدارك و دوره هاي آموزشي



دانشجوی دکترای ایمنولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هم اکنون



فوق لیسانس ایمنولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1388



لیسانس علوم آزمایشگاهی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1383

دوره هاي آموزشي



ICDLعمومی ()1385



اپیدمیولوژی ( )1385



تبیین نظام نوین آموزش و ارزشیابی کارکنان و مدیران ( )1386



اعتیاد ( )1386



نمازشناسی ( )1386



سمینار کشت ادار چالش ها وراهکارها ( )1387



تضمین کیفیت در آزمایشگاههای تشخیص پزشکی (هماتولوزی) () 1387



تضمین کیفیت در آزمایشگاههای تشخیص پزشکی ( انگل شناسی) ()1387



تضمین کیفیت در آزمایشگاههای تشخیص پزشکی ( میکروب شناسی) ()1387

 تضمین کیفیت در آزمایشگاههای تشخیص پزشکی ( بانك شناسی) ()1387


توانمندسازی کارشناسان و کارکنان نظام سالمت ()1387



نظام پیشنهادات در سازمانهای دولتی ()1387
1



استاندارد سازی آزمایشگاه ()1388



اصول ایمنی درآزمایشگاه ( )1388



اصول کنترل کیفی در انگل شناسی و قارچ شناسی ( ) 1388



بررسی مایعات بدن()1388



استفاده از قوانین به منظور جلوگیری از مصرف دخانیات ( ) 1388




بازآموزی سرولوژی و ایمونولوژی ()1388
مدل های تعالی سازمانی ( )1388



اموزش الکترونیکی مدیریت جامع کیفیت( ) 1388



مدیریت جلسات و کمیته های بیمارستان (کمیته اصلی ترویج ارزشهای متعالی) () 1388



مدیریت جلسات و کمیته های بیمارستان ()1388



احتیاطات همه جانبه ( )1388



احتیاطات همه جانبه  -آنفوالنزای نوع ()1388



مقررات نظارت و ارزشیابی (قوانین احداث و صدور پروانه های موسسات پزشکی ) () 1388



طرح درس بالینی ()1388



اتوماسیون اداری ( ) 1388



مدیریت جامع کیفیت ( ) 1388



آموزش بهداشت و سالمت جنسی کودکان ()1389



اولین کنگره بین المللی پزشکی قانونی ایران( )1389



کار تیمی و کارگروهی ( ) 1390



ارتباط موثر ( ) 1390



تفکر نقادانه ( )1390



کنترل کیفیت دستگاه های خودکار شمارنده سلولی () 1390 ( )1



کنترل کیفیت دستگاه های خودکار شمارنده سلولی () 1390( )2



اخالق کار ( ) 1390



 ،An Introduction to Englishسطح یك ( ویژه کارکنان با مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر ) ()1390



هموستاز ( ) 1390



اخالق در ورزش با رویکرد بازی منصفانه( ) 1391



سالمت کارکنان حرفه های پزشکی ( ) 1391



مقابله با فشار روانی در محیط کار ( )1391



زبان انگلیسی،Basic Medical Terminology ،سطح یك ( )1391



آشنایی با فلوسایتومتری ()1391



تکنیك های موفقیت و شیوه های نوین مطالعه ()1391( )1



جستجو در موتورهای جستجو ( ) 1392



ایمنی زیستی در آزمایشگاه () 1392 ( )1



ایمنی زیستی درآزمایشگاه () 1392 ( )2



تله مدیسین ( )1392



هوش هیجانی ()1392 ( )1



( )1392( Medical Conversations (I
2

زبان:
انگلیسی (متوسط)
عالقه مندي هاي حرفه اي




ایمنولوژی باروری
ایمنولوژی بیماریهای خود ایمنی

عضويت هاي حرفه اي کنوني



عضو انجمن ایمنولوژی و آلرژی ایران

انتصابات آكادميك کنوني



کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی



مسئول آموزش بیمارستان فاطمه الزهزا(س) شهرستان رباط کریم



مسئول فنی آزمایشگاه بیمارستان فاطمه الزهزا(س) شهرستان رباط کریم



کارشناس نظارت برامور آزمایشگاههای معاونت درمان شبکه بهداشت رباط کریم



کارشناس ارشد آزمایشگاه دانشکده پرستاری ومامائی تهران



عضو کارگروه نظام آراستگی) (5Sدانشکده پرستاری و مامائی تهران در راستای EFQM

سابقه كار حرفه اي و تجربيات آموزشي



کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی



کارشناس نظارت برامور آزمایشگاههای معاونت درمان  1388دانشگاه علوم پزشکی ایران



کارشناس ارشد آزمایشگاه دانشکده پرستاری ومامائی



تدریس واحد ایمنولوژی نظری و عملی دانشجویان مقطع کارشناسی پرستاری و مامائی



تدریس واحد داخلی جراحی(قسمت آزمایشات) دانشجویان کارشناسی ارشد بین الملل به زبان انگلیسی



تدریس واحد داخلی جراحی(بخش آزمایشات) دانشجویان کارشناسی ارشد دردانشکده پرستاری و مامائی



تدریس واحد آزمایشات کاربردی در مامائی دردانشکده پرستاری و مامائی



تدریس واحد بیوشیمی عملی دردانشکده پرستاری و مامائی



تدریس واحد میکرب شناسی عملی دردانشکده پرستاری و مامائی



تدریس واحد فیزیولوژی عملی دردانشکده پرستاری و مامائی

شايستگي هاي آموزشي



پیشنهاد درس "پرستار وآزمایشگاه " تصویب این واحد درسی به عنوان یك نیاز اساسی جهت دانشجویان پرستاری ودریافت تقدیر نامه از
معاونت آموزشی دانشکده پرستاری و مامائی تهران

تجربيات پژوهشي



مجری طرح مجازی کردن آزمایشگاه دانشکده پرستاری و مامائی تهران



طرح تاثیر قرصهای ضدبارداری) (OCPبر سیستم ایمنی درحال تصویب

پايان نامه



بررسی اثر داروی -4آمینوپیریدین() 4-APبر ایمنوپاتوژنز واکنش التهابی درمدل تجربی()1387

انتشارات
مقاله هاي منتشر شده
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بررسی اثر داروی -4آمینوپیریدین) (4-APبر ایمنوپاتوژنز واکنش التهابی درمدل تجربی؛ رضا غالم نژاد  ،دکتر محمد رضا خرمی زاده ،
دکتر علیرضا رضوی  ،علیرضا صالحی نوده ،محمد مهدی امیری  ،وحید مالکاظمی ها  ،دکتر سید عباس میر شفیعی .مجله دانشکده
پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سالمت) دوره  2شماره  4زمستان 1387
مقایسه حساسیت و ویژگی تست گراویندکس به روشهای اگلوتیناسیون و ممانعت از اگلوتیناسیون و سریع نواری جهت تشخیص بارداری در
نمونه ادرار با روش الیزا

Anti- inflammatory property and inhibitory effect of ４-aminopyridine in antibody production in the experimental model of
immune complex in the induced inflammation A．Mirshafiey， R．Gholamnezhad-e Jafari， M．M．Amiri ，
R．Sedaghat ， A．Razavi ， M．R．Khorramiza deh， P．Ekhtiari ， V．Molla Kazemiha.2010

كتاب ها (گردآوري و تدوين ،ترجمه ،ويرايش)




تالیف کتاب ایمنولوژی برای پرستاران چاپ اول1392؛نشرسالمی-جامعه نگر
تدوین کتابچه سند پیاده سازی نظام آراستگی ) (5Sدرراستای  EFQMوتعالی سازمان در دانشکده پرستاری و مامائی تهران

كنفرانس ها/سمينارها /ارائه ها



سخنران همایش بین المللی ارتقاء کیفیت آزمایشگاهی اردیبهشت ماه 92



سخنران کارگاه آموزشی تازه های تشخیصی دیابت و بیماریهای قلبی دی ماه 92



 The 11th International Congress of Immunology & Allergy 26-29 April,2012 Tehranشرکت در
کنگره



 ICIA-Advanced Course in Immunology 23-26 April,2012 Tehranشرکت در دوه

ارائه پوستر
فعاليت های فرهنگی
اعتبارات پژوهشي
جوايز و افتخارات



دریافت تقدیر نامه از معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران



دریافت تقدیر نامه از ریاست دانشکده پرستاری و مامائی تهران



دریافت تقدیر نامه از معاونت آموزشی دانشکده پرستاری و مامائی تهران



دریافت تقدیر نامه از معاونت فرهنگی و دانشجوئی دانشکده پرستاری و مامائی تهران



دریافت تقدیر نامه از معاونت فرهنگی و دانشجوئی دانشکده پرستاری و مامائی ایران

اطالعات ديگر

آخرين بازبيني :اسفند ماه 1392
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